
چند سالی می شود، دیگر سوغاتی ها خاص یک شهر یا 
استان نیستند و می توان آنها را همه جا پیدا کرد. از ترشی 
آناناس با رنگ های خوراکی متنوع و کوکی داغ آمریکا در 
شهرهای شمالی کشور گرفته تا قهوه های بی کیفتی که در 

اصفهان عرضه می شوند.
شهرهای  در  سوغاتی  حکایت  روزها،  این  ایسنا،  گزارش  به 
مختلف، اصطالح  پرکاربرد »ریختن قیمه ها در ماست« است که 

تازگی کاربرد زیادی بین مردم پیدا کرده .
عرضه محصوالتی غیر بومی به عنوان سوغات در بسیاری از 
شهرهای ایران یا حتی محصوالت غیر ایرانی که خودشان را در 
بازارهای کشور ما جا کرده اند، فرهنگ سوغاتی و خوراکی های 

بومی ایران را تحت الشعاع قرار داده است.
تالش کارخانه ها برای به روز کردن و ایجاد تنوع در محصوالت و 
حفظ مشتری هایشان موجب شده، سوغاتی ها و خوراک های بومی 
اصالت خودشان را از دست بدهند. این اتفاق بیشتر از همه در 

شهرهای شمالی ایران دیده می شود.
زمانی در اطراف جاده شمال فقط صنایع دستی حصیری و 
کلوچه های سنتی دیده می شد اما این روزها انواع ترشی ها از فلفل 
دلمه های رنگی گرفته تا لواشک کیوی و شیرینی های بسته بندی 
شده صنعتی بیشتر از صنایع دستی و سوغاتی های بومی دیده 
می شوند. از طرفی فروشگاه هایی از همین محصوالت در شهرهای 
مختلف برپا شده است تا اگر کسی در سفر به شمال فراموش کرد 
سوغاتی بخرد، بتواند مایحتاج خود را از این فروشگاه ها خریداری 

کند.
هر یک از محصوالتی که جای خودشان را در شمال ایران باز 

کرده اند،  توسط تجاری وارد شهرهای ایران شده اند.
گفته می شود، تخم چای و سه هزارگلدان نهال چای را محمد 
میرزا قوانلو قاجار که بعدها  توسط مظفرالدین شاه  ملقب به 
کاشف السلطنه شد، وارد ایران کرد و این صنعت در الهیجان و 
تنکابن گسترش پیدا کرد. بعد از مرگ او نیز چهار چینی استخدام 
شدند تا راه کاشف السلطنه را ادامه دهند. گرچه با اشباع بازار از 
چای وارداتی، به نظر می رسد، حال معدود کارخانه های چای فعال 
در شمال کشور هم خوب نیست و ممکن است تا چند سال آینده 

وضعیت این محصول وارداتی هم دگرگون شود.
طبق گفته صاحبان فروشگاه های سوغاتی در شهر الهیجان، 
کوکی داغی که در همه ی  کلوچه فروشی های این شهر عرضه 
می شود نیز حدود ۷۰ سال پیش توسط محمد علی بگلری صاحب 
یکی از قدیمی ترین و معروفترین برندهای کلوچه، از آمریکا وارد 

ایران شد.
به عنوان پدر صنعت کلوچه سازی در کشور  را  او  بسیاری 
می شناسند زیرا او اولین کسی بود که کارگاه سنتی کلوچه پزی در 
الهیجان راه اندازی و اولین واحد صنعتی در این زمینه را احداث 

کرد. بگلری کارش را در سال ۱۳۳۲ با پخت نوعی شیرینی سنتی 
و در کارگاه کوچکی که داشت شروع کرد؛ او آرد گندم، آرد برنج، 
مغز گردوی ساییده شده، شکر و... را با یکدیگر مخلوط می کرد 
و آن ها را در فری که در کارگاه داشت می پخت و به مغازه ها، 
شیرینی فروشی ها و... می فروخت؛ کاری که بیش از ۲۰ سال 
به همین روش انجام داد و بعد از شرکت در یک سمینار تصمیم 

گرفت کارگاه خود را صنعتی کند.  
در اصل کوکی با شکالت پخته می شده که بعدها به آن گردو و 
کشمش اضافه شد و در حال حاضر طرفداران آن بیشتر از کلوچه 
سنتی گیالن است. بسیاری از عرضه کنندگان کوکی معتقدند 
چون پخت کلوچه شمال سخت است، داغ آن زیاد عرضه نمی شود 

اما عرضه کوکی داغ راحت تر است.
است  معتقد   - گیالن  اهل  پژوهشگر  رضایی-  مینا  اما 
میوه کیوی هم  دارد.  ناخواسته وجود  به صورت  تهاجم  این 
اما در حال حاضر جایگزین پرتغال  در گیالن وجود نداشت 
می شود. ما در زمان گذشته توتون کاری داشتیم که فرهنگ 
خاص خودش را به همراه خودش داشت. در کنار آن کنف و 

نوغانداری نیز داشتیم و مردم توتستان های زیادی داشتند که 
برنجکاری جای آن ها را گرفت.

او با بیان اینکه این اتفاقات در دنیای امروز به دلیل مخاطبان 
و خریداران ایجاد می شود، گفت: باید در این زمینه فرهنگ سازی 
کنیم تا استفاده از محصوالت زنجیره ای که وارد استان ها و سپس 
عرضه می شوند، تحریم کنیم. در واقع نمی توان جلوی سرمایه گذار 
را گرفت اما وقتی سرمایه گذار ببیند مخاطبی نیست، دیگر آن 

محصول را عرضه نمی کند.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه ما فرهنگ قهوه خانه نشینی 
را هم در گیالن داشتیم که در هیچ جای ایران به این شکل 
نبوده است، ادامه داد: قهوه خانه های ایران حکم گروه های شبکه 
اجتماعی را داشتند. اخبار هر روز روستا و شهر در این فضا رد و 
بدل و به اشتراک گذاشته می شد. حتی امور سیاسی هم در قهوه 
خانه ها شکل می گرفت. همچنان هم بسیاری از این قهوه خانه ها 
در روستاهای گیالن وجود دارد و در آنجا چای به شکل سنتی 
ِسرو می شود و هر شکلی از استکان و چای آن تعریف خاص 

خودش را دارد.

رضایی بیان کرد: فکر کنید به جای قهوه خانه، یکی از برندهای 
معروف قهوه در شهری مثل رشت شعبه بزند، بدیهی است که 
بسیاری از جوانان و نسل جدید ترجیح می دهند به کافه های این 

چنینی و جدید مراجعه کنند.
باقلوای  ما  اضافه کرد:  باقلوای معروف گیالن،  به  اشاره  با  او 
معروفی در گیالن داریم که با شهد و مغز پسته درست می شود. 
برای من همیشه از بچگی چگونگی درست کردن آن سوال بود 
اما حاال فروشگاهی در رشت جلوی چشم مردم مراحل تولید این 
محصول را به نمایش گذاشته  و آن را عرضه می کند که با استقبال 
خوبی هم مواجه شده است و حتی در کنار این باقلوا، چای هم 

ِسرو می کند.
این پژوهشگر پیشنهاد داد: به نظرم باید مقاله ها، برنامه ها و 
مستندهایی از نحوه تهیه و تولید کلوچه در گیالن ساخته در 
شبکه های اجتماعی و رسانه ها منتشر و پخش شود تا در این 
باره فرهنگ سازی شود و مردم با نحوه ی تولید این محصوالت 
و ضرورت استفاده از آنها آشنا شوند. باید این موضوع  بین نسل 

جدید نهادینه شود و جا بیفتد .

6فرهنگی

کشف یک انبار دیگر کتاب قاچاق

یک انبار دیگر کتاب قاچاق کشف شد.
به گزارش ایسنا، کار گروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه 
ناشران و کتابفروشان تهران اعالم کرد عصر دوشنبه )هفتم آبان ۱۳۹۷( با مساعدت 
اداره کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همکاری و اقدام پلیس امنیت و 
دستور قضایی، یک انبار کتاب قاچاق را در محدوده خیابان روانمهر کشف کرده است. 

حجم کتاب های به دست آمده پنج وانت نیسان است.
بر اساس این خبر، کتاب های قاچاق ضبط شده توقیف و انبار مذکور پلمب  شد و 

صاحب آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
با اقامه شکایت ناشران متضرر از متهم، وکیل اتحادیه به وکالت از شاکیان مبادرت 

به اقامه دعوی در مراجع ذی صالح خواهد کرد.
کارگروه صیانت اتحادیه همچنین اعالم کرده با وجود تمهیداتی که اندیشیده، 
توفیق در مسیر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کتاب بدون مساعدت و همراهی تمامی 

همکاران صنف ممکن نیست.

نامزدهای نهایی جایزه »گنکور« معرفی شدند

چهار نویبسنده مرد به عنوان نامزدهای نهایی جایزه گنکور، مهم ترین 
جایزه ادبی فرانسه معرفی شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از فیگارو، »دیوید دیوپ« با رمان »برادر روح«، »پل 
گرویالچ« با رمان »اربابان و برده ها«، »نیکالس متئو« با رمان »فرزندان پس از آن ها« 
و »توماس بی.روردی« با رمان »زمستان نارضایتی«، چهار نویسنده ای هستند که 

برای کسب جایزه ادبی گنکور فرانسه در سال ۲۰۱۸ رقابت می کنند.
از نکات قابل توجه جایزه کنگور ۲۰۱۸، حضور نداشتن نویسندگان زن در میان 

نامزدهای نهایی این رویداد ادبی است. 
جایزه »گنکور« اولین بار در سال ۱۹۰۳ از سوی »ژول« و »ادمون گنکور« راه اندازی 
شد. اگرچه برنده این جایزه تنها مبلغی ناچیز معادل ۱۰ یورو دریافت می کند، اما 
جایزه غیررسمی »گنکور« که فروش باالی رمان برنده را برای نویسنده اش به ارمغان 
می آورد، بسیار باارزش تر از جایزه اصلی است. گفته می شود اثر برنده جایزه »گنکور« 

بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نسخه در بازار فروش خواهد داشت.
از برندگان سرشناس این جایزه می توان از »مارسل پروست« در سال ۱۹۲۹، 
»سیمون دوبووار« در سال ۱۹۵۴ و »پاتریک مودیانو«، برنده نوبل ادبیات سال 
۲۰۱۴ نام برد. سال گذشته »اریک ووالر« نویسنده کتاب »صورت جلسه« موفق شد 
جایزه »گنکور« را از آن خود کند. برنده سال ۲۰۱۸ این جایزه ادبی نیز روز ۷ نوامبر 

)۱۶ آبان( معرفی خواهد شد.

وزارت ارشاد، حمید هیراد را محکوم کرد
فیلم  بررسی  با  ارشاد  وزارت  موسیقی  دفتر  ارزشیابی  و  نظارت  واحد 
کنسرت حمید هیراد، لب زدن )پلی بک( این خواننده را تأیید و وی را به 

اجرای یک کنسرت رایگان در شیراز محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، روزنامه »جوان« در ادامه نوشت: انتشار ویدئوی کوتاهی از یکی از 
کنسرت های حمید هیراد که در آن خواننده فراموش می کند با صدا همخوانی کند، 
داستان پرتنشی را در فضای مجازی برای هیراد به همراه داشت. این ویدئو نشان 
می داد هیراد اجرای زنده نداشته است و به اصالح »پلی بک« کرده و برای حضار در 

کنسرت که بلیت خریداری کرده بودند، صرفاً ادای خواندن را درآورده است.
پخش  خواننده  آن صدای  در  که  اجراست  نوعی   )PlayBack( بک«  »پلی 
می شود و صرفاً خواننده با آهنگ ضبط شده همخوانی می کند یا حتی لب می زند. 
این نوع اجرا معموالً در برنامه های تلویزیونی و محل هایی که امکان اجرای موسیقی 
برنامه های  در  پاپ  غالب حضور خواننده های  انجام می گیرد.  ندارد،  زنده وجود 
تلویزیونی با پلی بک آهنگ های مشهور آن ها همراه است و همه حس و حالی که 
خواننده در تلویزیون از خودش نشان می دهد صرفاً نمایشی است. بیننده تلویزیونی 
هم انتظاری ندارد که موسیقی زنده را ببیند و اجرای واقعی را گوش کند ولی این 
قضیه در کنسرت های موسیقی کامالً برعکس است. عالقه مندان به موسیقی برای 
تماشای یک کنسرت واقعی همراه با اجرای زنده، هزینه می کنند و با توجه به شرایط 

اقتصادی، این هزینه هم در سبد اقتصادی خانواده مبلغ قابل توجهی است.
ماجرای لو رفتن پلی بک خوانی حمید هیراد به برگزاری کنسرتی در تیرماه امسال 
در شیراز باز می گردد. بعد از آن با سیل انتقادات از این خواننده، وی از اصحاب 
رسانه دعوت کرد تا در کنسرت بعدی اش حضور پیدا کنند تا مشخص شود وی 
پلی بک خوانی نمی کند و اجرای زنده دارد. وی در زمان اجرای این کنسرت تالش 
کرد تا به همه حضار بفهماند که اجراهایش زنده است! ولی این موضوع چیزی از 
حجم انتقاد ها کم نکرد، به خصوص اینکه این خواننده جوان کمی قبل تر از سوی 
ترانه سرا ها به دزدی ادبی محکوم شده بود. شاعران و ترانه سرایان با مطابقت اشعاری 
که هیراد مدعی بود خودش سراینده آنهاست با شعر های اصلی، نشان دادند که وی 
با کالژ آثار دیگران، اشعاری را سرهم کرده و خوانده است. این سابقه بد، قضیه لب 
زدن هیراد را پررنگ تر کرد و حتی حمایت افرادی، چون »حمید عسگری« از وی 
را به جایی نرساند. حمید عسگری، خواننده پاپ در حمایت از هیراد مدعی شده بود 
که اتهام پلی بک خوانی صرفاً پاپوشی برای هیراد است که دشمنانش برای او درست 
کرده اند، اما تحقیقات دفتر موسیقی نشان داد قضیه نه تنها پاپوش درست کردن و 
دشمنی نیست بلکه حمید هیراد در کنسرت شیراز پلی بک اجرا کرده است. مجید 
فروغی مدیر روابط عمومی معاونت هنری که خبر پلی بک خوانی هیراد را تأیید کرده 
است، می گوید: پیش از این مواردی از پلی بک در کنسرت ها نبوده و با وجود این 

اتفاق باید قوانین مرتبط با آن نیز وضع شود.

اخبار
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موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس کمتر تعطیل می شود
روزهای تعطیل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس به دلیل اهمیت ارائه خدمات به بازدیدکنندگان به هفت روز در سال کاهش یافت. به گزارش ایسنا، با توجه به سطح فعالیت های موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس و اهمیت ارائه خدمات در 
روزهای تعطیل، برای بهره مندی خانواده ها و آحاد مختلف مردم از این مجموعه، با نظر مدیر عامل موزه دکتر علی اصغر جعفری، تعطیالت موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس به هفت روز در سال کاهش یافت. پس از این تصمیم، موزه انقالب 

اسالمی و دفاع مقدس تنها در روزهای 2۸ صفر وفات پیامبر)ص(، عید فطر، 21 رمضان شهادت امام علی)ع( و شب احیا، یکم فروردین، تاسوعا و عاشورای حسینی  تعطیل است و در سایر روزهای سال آماده ارائه خدمات به هموطنان خواهد بود.

آشفتگی فرهنگی در بازار سوغات

قیمه ها را روی ماست ها نریزیم!

ابوالحسن داودی مطرح کرد

کمدی را جدی نگرفتیم
ابوالحسن داودی با تاکید براینکه ژانر کمدی در سینمای ایران هیچ گاه 
جدی گرفته نشده است، گفت: برای ساخت یک فیلم پرمخاطب با کیفیت 
استاندارد باید از سد سانسورهای متعدد رد شد و برای اینکه فیلمی ساخته 
شود که هم رنگ و بوی سفارشی نداشته باشد و عالوه بر استقبال مخاطب، 
سلیقه فرهنگی مردم را نیز ارتقا دهد، به یک استراتژی بلند مدت نیاز است.

این کارگردان سینما که فیلم های کمدی و اجتماعی متعددی ساخته و از »نان، 
عشق و موتور ۱۰۰۰« او به عنوان یکی از کمدی های موفق سینما یاد می شود و این 
روزها هم کمدی »هزار پا« را به عنوان یکی از پرفروش ترین فیلم های سینما روی پرده 
دارد در گفت وگویی با ایسنا درباره وضعیت اکران فیلم های اجتماعی در میان تعداد 
زیاد فیلم های کمدی و اینکه تمایل بسیاری از کارگردان ها به ساخت آثار کمدی بیشتر 
است، بیان کرد: این مسئله، مشکل امروز و دیروز نیست بلکه مشکلی اساسی است 
که شاید ناشی از یک نقطه ضعف بزرگ در سینمای ماست؛ آن هم اینکه متاسفانه 
سینمای ما بیشتر از آنکه شبیه یک  صنعت باشد ، غالباً پروسه ای تک محصولی با 
اهداف به شدت کوتاه مدت است و به لحاظ استراتژی اقتصادی نیز، ترسیده و شدیداً 
محافظه کار است. بنابراین نباید انتظار داشت که موفقیِت -گاه حتی تصادفی- یک 
فیلم به کلی مسیر این سینما را دچار اعوجاج نکند، چرا که مدیریت دولتی و سیاسی 
سینما هم متاسفانه توان محاسبه و درک و برنامه ریزی مدّون و درازمدتی را خارج از 

چهارچوب  های سیاسی یا دولتی اش ندارد.
او ادامه داد: اشکال سینمای ما این است که به دلیل همین تک محصولی بودن و 
صنعتی نبودن، فقط دولت برای آن تصمیم می گیرد، آن هم تصمیمات الکن و غالبا 
بر مبنای آزمون و خطا و صنف هم به دلیل ساختار غیراصولی و فرسوده یا نمی تواند 
تأثیری در این سیکل معیوب داشته باشد یا اگر هم تصمیمی بگیرد  عمالً در تولید، 
نافذ نیست چون بیش از ۹۰ درصد تهیه کنندگان ما کسانی هستند که به زحمت 
فیلمی را تولید می کنند و اگر شانس یارشان باشد و بتوانند فیلم خود را به مخاطب 
محدودش عرضه کنند قادر خواهند بود برای ساخت فیلم بعدی اقدام  کنند. به بیان 
دیگر برای جذب مخاطب واقعی این سینما هیچ استراتژی و برنامه ریزی مدونی 

وجود ندارد.
کارگردان »جیب برها به بهشت نمی روند« گفت: براین اساس وقتی یک فیلم در هر 
ژانری موفق می شود، اقبال بدون برنامه به آن هم زیاد می شود. همچنان که در خیلی 
از دوره ها دیده ایم فیلم های اجتماعی یا ملودرام های موفق  نیز چنین وضعیتی داشتند 
و یک باره ژانرهای مختلف به دنبال موفقیت یک یا دو فیلم رشد کردند و آنقدر پیش پا 

افتاده تکرار شدند که دوباره به کما رفتند.
داودی اضافه کرد: برای ساخت فیلم پرمخاطب خوب، حال چه کمدی باشد و چه 
اجتماعی یا ژانرهای دیگر، عامل اصلی موفقیت نزدیکی به ذهنیت واقعی مردمی است 
که طالب اینگونه فیلم ها هستند و اتفاقا برای این موضوعات فیلمساز باید زحمت و 
سختی بیشتری را بکشد تا به نتیجه برسد. برای ساخت یک فیلم خوب باید از سدهای 

سانسوری متعددی رد شوید تا آن را تبدیل به فیلمی کنید که مخاطب احساس کند 
فیلمی که انتخاب کرده، به نیازهایش پاسخ می دهد.

کارگردان فیلم های »زادبوم« و »تقاطع« در پاسخ به اینکه آیا همین دالیل باعث 
شد خودش سراغ ساخت کمدی رود؟ گفت:  دلیل اینکه پس از گذشت ۱۸ سال از 
ساخت فیلم کمدی »نان، عشق و موتور ۱۰۰۰« سراغ ساخت فیلمی مثل »هزارپا« 
رفتم یکی این بود که احساس می کردم االن نیاز داریم کمدی خوب و استاندارد 
بسازیم؛ استاندارد در حد بضاعت اقتصادی و محدودیت های کنونی سینما و دیگر 
درک جامعه شناسانه از نیاز جامعه. یک جامعه بی امید بیش از هر چیز دیگر به دنبال 
سرگرمی است و اگر استانداردهای ژانر کمدی جدی گرفته نشود، سینما عاملی برای 

به هرز بردن سلیقه عمومی جامعه خواهد شد.
او اضافه کرد:  من به عنوان کسی که سابقه کاری ام بیشتر با سینمای کمدی بوده 
باید بگویم، سینمای کمدی با وجود پتانسیل باالیی که در جذب مخاطب دارد، 
هیچ گاه از جانب مسئوالن سیاست گذار  خیلی جدی گرفته نشده؛ آن هم ژانری که 

کار در آن نسبت به دیگر ژانرهای سینما سخت تر است.
وی بیان کرد: بنابراین در چنین شرایطی هجده سال قبل، باوجود موفقیت فراوان 
»نان و عشق...« ترجیح دادم از سینمای کمدی فاصله بگیرم، به عالیق خودم در 
سینمای اجتماعی بپردازم و هجده سال بعد وقتی تصمیم گرفتم »هزار پا « را بسازم 
باز براساس تجربه شخصی و درک خودم بود، چراکه احساس کردم تماشاگر ما در 
این مقطع نیازمند فیلمی سرگرم کننده است و فضای سخت و عبوس و خشن 
جامعه طاقت دیدن تلخی های جامعه را از تماشاگر گرفته است. بنابراین سعی می کنم 
عالقه هایم را در هر دوره براساس ضرورت های جامعه تنظیم کنم، ضمن اینکه اهل 

تکرار هم نیستم حتی اگر پای موفقیت مالی هم در این میان مطرح باشد.
داودی در پاسخ به اینکه این ارزش گذاری را چطور تعریف می کند چرا که به فیلم 
»هزارپا« انتقاداتی وارد شده و از آن طرف »نان، عشق و موتور ۱۰۰۰« به عنوان یک 
کمدی خوب مطرح می شود؟ اظهار کرد: به نظرم در سینمای ما از آنجا که خیلی 
مباحث فنی نیستند و گاهی مسائل شخصی، بجز نقد و تحلیل در پشت آن ها وجود 
دارد، خیلی نمی شود همه عکس العمل ها را قضاوت کرد به همین دلیل موافق نیستم 
که بگوییم یک فیلم مطلقاً بد است یا خوب. فیلم زمانی که ساخته می شود و به 
تماشاگر می رسد به او تعلق دارد و تماشاگر است که حق دارد از فیلم خوشش بیاید یا 
آن را نپسندد، قطعاً نظرم به منتقدین حرفه ای نیست چرا که حتی نظر مخالف آن ها 
هم وقتی مبتنی بر قضاوت حرفه ای است، برایم بسیار محترم است، اما کسانی که 
خود را تافته جدا بافته می دانند و عادت کرده اند راجع به هر چیزی افاضات کنند و به 
خود حق می دهند که متولی عام و خاص جامعه باشند و به نام فرهنگ مردمشان! 
حکم قطعی صادر کنند و برچسب بزنند، احتماالً ظرفیت ذهنی شان قد نمی دهد که 
بفهمند با این کارشان، نه تنها غرایز و نیازهای سرکوب شده و فعلیت نیافته شان را به 
نمایش عام گذاشته اند، بلکه دانسته یا نادانسته، آب به آسیاب فاشیزم فکری می ریزند. 

به نظرم این گونه نظرات مغرضانه ارزش بحث و پاسخ ندارند. باید ببینیم فیلم ها به چه 
منظوری ساخته شدهاند. »هزارپا« و »نان، عشق و موتور ۱۰۰۰ «هدف و چشم انداز 

متفاوت دارند و هر دو در سیر به اهداف شان موفق بودند.
او افزود: منظورم از آنچه در این ژانر به عنوان استاندارد گفتم هم استاندارد فنی 
قصه گویی و شیوه های درست خنداندن و سرگرم کردن تماشاگر گسترده و با سالیق 
مختلف است.  اگر احتماالً »هزارپا« در جاهایی به لحاظ شخصیت پردازی و سیر 
قصه گویی مشکلی دارد به این دلیل است که قرار بود این فیلم در دو نسخه ساخته 
شود و االن حدود ۷۰ دقیقه از آن حذف شده است، چرا که به دلیل برخی حواشی 
ترجیح دادم این اشکال به فیلم وارد شود اما آنچه سر »زادبوم« آمد سراین فیلم نیاید. 
بنابراین شاید اگر خودم بخواهم ارزش گذاری بر فیلم داشته باشم باید بگویم به همان 
اندازه که برایم »نان، عشق و موتور ۱۰۰۰« ارزش داشت، »هزار پا« هم در جای خود 

ارزش دارد.
کارگردان فیلم های »تقاطع« و »سفر جادویی« و »من زمین را دوست دارم« با اشاره 
به برخی نقدهایی که در باره فیلم »هزار پا« خوانده و با وجود منفی بودن آن ها را با 
نگاهی منصفانه دیده است، گفت: من خیلی با این نظر موافق نیستم که یک فیلمساز  
باید حتما از یک سیستم فکری یا شیوه بیانی یا یک تکنیک خاص در کارش استفاده 
کند و بر مبنای آن سنجیده شود. این تفکر درست نیست و خودم هم تا به حال سعی 
نکرده ام خودم را در یک قالب و ژانر محدود کنم. گاهی که حس کرده ام در یک ژانر 
حرفی برای گفتن ندارم، مسیرم را تغییر دادم و می دانم این از نظر بعضی منتقدان 

پذیرفته شده نیست.

1۸ فیلم از ساخته های معلمان به بخش فرهنگیان 
فیلمساز چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 

رشد راه یافتند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جشنواره ، از میان 
۱۳۸ فیلم ارسالی فرهنگیان به دبیرخانه ی جشنواره رشد، 

۱۸ فیلم در بخش مسابقه حضور خواهند داشت.
اسامی آثاربه شرح زیر است:سی اف )مهدی جوادی(، نور، 
سایه، زندگی )شهریار پورسیدیان(، داستان یک نقاشی )پیام 
تیموری(، هیچکس )الهام طرقی(، آرزوی بزرگ )محسن 

باقری نژاد(، رؤیاهای من زنده اند )علی حسن پور(، آقای 
فروزانفر )منصور غالمی(، رودخانه )ابراهیم طاهری نمهیل(، 
باران آباد )رضا غالمی مطلق(، شهاب )عبدالرضا افشارزاده(، 
وقتی گنجشک ها جیغ می کشند )خلیل رشنوی(، عطر 
نان، طعم نار )محمد مرادی جاوید(، تغییر )علی محمدنژاد(، 
لو(، آموزش قلم زنی )سیده  سمفونی سیاه )رضا کیوان 
مژگان خمیسی(، قوری )مهدی صادقی راد(، تحمل )مهدی 

خدایاری( و هلیا )جالل نصیری هانیس(.
آثار این بخش در حوزه های مستند علمی آموزشی، فیلم 

داستانی کوتاه و پویانمایی تولید شده اند و به موضوعاتی 
چون بهداشت و تندرستی، تعلیم و تربیت، مسائل اجتماعی، 
حفظ ذخایر ملی، آموزه های دینی، کار آفرینی و حرفه 

آموزی می پردازند.
چهل و هشتمین جشنواره ی بین المللی فیلم های علمی، 
آموزشی و تربیتی رشد با بخش مسابقه ی بین المللی، و 
۲ بخش ملی )شامل فیلم های دانش آموزان، فرهنگیان 
فیلمساز و دانشجو معلمان( از ۲۵ آبان تا ۲ آذر ۹۷ در سینما 

فلسطین تهران برگزار خواهد شد.

معلمانی که به جشنواره رشد فیلم فرستادند


